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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ข้อ
ค�านึงถึงในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศต่อไป คือ

2) ชนิดของระบบปรับอากาศ เม่ือทราบขนาดเครื่องปรับ
อากาศที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ ที่เราต้องการใช้งานแล้ว การเลือก
ชนดิเครือ่งปรบัอากาศทีเ่หมาะสมกบัสภาพการใช้งานนัน้กเ็ป็นล�าดบั
ต่อไป ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศตามบ้านทั่วไปจะเป็นประเภท 
PACKAGE AIR COOL อนัประกอบไปด้วย แบบ Window type และ 
Split type ซึง่เป็นประเภทของเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ช้กนัโดยทัว่ไป แบบ 
Split type นัน้ จะต้องค�านงึถงึต�าแหน่งทีต่ดิตัง้คอยล์ร้อนให้เหมาะสม
ด้วย ซึง่จะเป็นปัญหาส�าหรบับ้านทีไ่ม่ได้ออกแบบ หรอืเตรยีมทีส่�าหรบั
ติดตั้งคอยล์ร้อนเอาไว้ ฉะนั้น ก่อนเลือกซื้อต้องค�านึงถึงต�าแหน่งติด
ตั้งคอยล์ร้อนด้วยว่าเป็นไปได้หรือไม่ ส�าหรับลักษณะต�าแหน่งติดตั้ง
คอยล์ร้อนที่ดีเป็นดังนี้

● ระยะห่างระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนไม่ควรห่าง
กันจนเกินไป โดยระยะห่างให้เป็นไปตามระยะที่ผู้ผลิตแนะน�า ทั่วไป
แล้วระยะห่างไม่ควรเกิน 15 ม. (ปกติช่างแอร์จะคิดค่าติดตั้งแล้วแต่
ขนาดบีทียูของเครื่องปรับอากาศ เครื่องยิ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้นช่างก็
จะคิดราคาค่าติดตั้งแพงขึ้น โดยราคาค่าติดตั้งคิดเหมาที่ความยาว
เส้นท่อไม่เกิน 4 ม.(ความยาวท่อนี้ ก็คือระยะห่างระหว่างคอยล์เย็น
กับคอยล์ร้อนนั่นเอง) หากระยะท่อเกินก�าหนดก็จะคิดราคาค่าติดตั้ง
เพ่ิมเตมิตามความยาวท่อทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากระยะห่างกนัมากๆ นีเ้ป็น
ผลให้ท่อน�า้ยาแอร์ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นตวัน�าความร้อนนัน้ยาวตามไปด้วย
ท�าให้ประสทิธภิาพในการน�าความร้อนออกไปลดลง ความดนัภายใน

จากฉบับที่แล้วต่อ

ฉบับชาวบ้าน  

เส้นท่อก็จะสูญเสียมากขึ้นตามไปด้วย เป็นเหตุให้คอมเพรสเซอร์
ท�างานหนกักว่าทีค่วรจะเป็น อายกุารท�างานของคอมเพรสเซอร์จะสัน้
ลงและสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นด้วย

● สะดวกกบัการบ�ารงุรกัษา เช่น กรณต้ีองการล้างท�าความ
สะอาด หรือซ่อมแซมอื่นๆ อีกทั้งต้องค�านึงถึงเวลาต้องการเปลี่ยน
เครือ่งปรบัอากาศ (ผูอ้ยูอ่าศยัคอนโดมเินยีมชัน้สงูๆ ต้องค�านงึถงึเรือ่ง
นีใ้ห้มาก) ช่างแอร์จะต้องสามารถท�างานได้โดยสะดวกและปลอดภยั

- อากาศถ่ายเทสะดวกสามารถระบายความร้อนได้ดี โดย
ด้านหลังของคอยล์ร้อนควรห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซ.ม. เพื่อการ
ถ่ายเทความร้อนที่ดีและลมร้อนที่เป่าออกไปนั้นจะต้องสามารถ
ระบายความร้อนไปสู่อากาศภายนอกได้อย่างสะดวก ไม่เกิดความ
ร้อนสะสมในบรเิวณรอบๆ จนมากเกนิไป การระบายความร้อนทีไ่ม่ดี
นัน้จะท�าให้เครือ่งปรบัอากาศหยุดท�างาน หรอืทีภ่าษาช่างเรยีกกนัว่า 
“แอร์น็อค” ได้ หรือท�าให้เครื่องปรับอากาศท�างานหนักสิ้นเปลืองค่า
ไฟฟ้า

● มคีวามแขง็แรงในการตดิตัง้ การติดต้ังทีต้่องแขวนคอยล์
ร้อนกับผนงั หรอืเพดานต้องท�าการยึดติดกับโครงสร้างให้แขง็แรงแน่น
หนาเพื่อความปลอดภัย ที่พบบ่อย คือ กรณีที่ต้องแขวนคอยล์ร้อนไว้
ทีผ่นงัต�าแหน่งทีเ่จาะสกรยูดึตดิขาส�าหรบัแขวนนัน้ ควรยดึตดิบรเิวณ
ทีเ่ป็นเสาเอน็ หรอืทบัหลงั เพราะหากยึดติดกบัตัวผนงัอฐิทัว่ไปเมือ่ใช้
งานตวัคอยล์จะสัน่ท�าให้สกรทูีเ่จาะฝากไว้กบัอฐินัน้คลอนได้และอาจ
มีปัญหาเรื่องความแข็งแรงในระยะยาว

● ไม่มีผลกระทบจากเสียงในการท�างาน ขณะเครื่องปรับ
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วิธีเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ

ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

อากาศท�างานจะมีการสั่นของตัวเครื่องเกิดขึ้นด้วย ต�าแหน่งที่ติดต้ัง
คอยล์ร้อนจะต้องมัน่คงและมยีางรองใต้จดุรองรบัทีเ่หมาะสมเพือ่ลด
เสียงที่เกิดข้ึนจากการท�างาน ยางที่รองนั้นมีหลากหลายชั้นคุณภาพ
มาก ซึง่จะสมัพนัธ์กบัความสามารถในการลดแรงส่ันสะเทือนมากน้อย
แตกต่างกัน ฉะน้ันต้องค�านึงว่าสภาพห้องที่ใช้งานนั้นต้องการความ
เงียบมากน้อยแค่ไหน

เมือ่ค�านงึถงึข้อจ�ากดัต่างๆ ในการตดิตัง้คอยล์ร้อนแล้ว ท�าให้
บางสถานทีท่ีต้่องการใช้เครือ่งปรบัอากาศแต่ตดิปัญหาสถานทีไ่ม่เอือ้
อ�านวย ปัจจบุนับ้านเรามกีารจ�าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศแบบเคลือ่นที่
กนัแล้ว โดยเคร่ืองปรับอากาศประเภทนีจ้ะมคีอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
อยู่ในตัวเดียวกันและมีท่อทางเดินลมร้อนเพื่อระบายความร้อนออก
ไป ซึ่งท่อนี้เป็นท่อยืดหยุ่น (Flexible pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 6 นิ้ว สามารถดัดงอให้เหมาะสมกับสถานที่ใช้งานที่จ�ากัด
ได้พอสมควร ไม่ต้องติดตั้ง เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย เรียกได้ว่าการใช้
งานง่ายไม่ต่างจากพัดลมเลย เพียงแต่ต้องเตรียมช่องทางให้ระบาย
ลมร้อนออกไป ข้อจ�ากัดของเครื่องปรับอากาศประเภทน้ี คือ ขนาด
ก�าลังในการท�าความเย็นไม่มาก (ไม่เกิน 18,000 BTU) และ
ประสิทธิภาพการท�าความเย็นต�่า คือ สิ้นเปลืองไฟฟ้ามากกว่าเครื่อง
ปรับอากาศ Split type ทั่วไป

รูปภาพเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่

3) งบประมาณ นับว่าเป็นเรื่องส�าคัญอีกอย่างหน่ึงที่ขาดไม่
ได้ ผมขอแบ่งงบประมาณที่ต้องจัดเตรียมไว้เป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ซื้อเครื่องปรับอากาศ งบประมาณส่วนนี้เป็นงบระยะสั้น 
คอื จ่ายคร้ังเดยีวจบ การประมาณการค่าเครือ่งปรบัอากาศ Split type 
ทั่วไป มีสูตรส�าเร็จให้ประมาณกันง่ายๆ ครับ คือ ประมาณบีทียูละ 
1.20 บาท (หากเป็นเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ราคาจะ
ประมาณ BTU ละ 1.75 บาท) ฉะนั้น หากเราต้องการค�านวณงบ
ประมาณในการซื้อเครื่องปรับอากาศมาใช้ในบ้านของเรา เราต้องหา
ขนาดก�าลงัท�าความเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศเสียก่อน ซึง่ก็จะแปรผนั
ตามขนาดของพืน้ทีท่ีเ่ราต้องการท�าความเยน็ตามทีผ่มยกตัวอย่างให้

ต่อฉบับหน้าอ่าน

ดูไปแล้ว เมื่อได้ขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศที่ต้องการใช้งาน
แล้วก็น�ามาคูณกับ 1.20 ก็จะได้งบประมาณทีต้่องเตรยีมไว้คร่าวๆ ใน
การซื้อเครื่องปรับอากาศ

ส�าหรับค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Split type ทั่วไป ราคา ณ 
ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทต่อจุด (ปีพ.ศ.2554) ราคานี้เป็น
ราคาส�าหรับประมาณการไว้โดยคร่าวเพื่อวางแผนทางการเงิน ราคา
ติดต้ังจริงนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างคอยล์ร้อนกับคอยล์เย็นด้วย 
ซึง่มผีลต่อราคาโดยตรงเนือ่งจากระยะท่อและสายไฟฟ้าทีม่ากขึน้และ
ความยากง่ายในการติดตั้งเฉพาะที่อีกด้วย

จากตัวอย่างที่ 1 ในการหาขนาดเครื่องปรับอากาศ 
ห้องขนาด 4 × 5 ม. มีความสูงของฝ้าเพดาน 2.6 ม. ค�านวณ

ขนาดเครื่องปรับอากาศได้  15,127 BTU
เมือ่เลอืกขนาดเครือ่งปรบัอากาศในท้องตลาดทีม่จี�าหน่ายจะ

ได้ 18,000 BTU
สามารถประมาณราคาค่าเครื่องปรับอากาศได้  

 18,000 × 1.20  =  21,600  บาท
ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 3,000 บาทต่อจุด รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 21,600+3000  =  24,600  บาท

งบประมาณตวัต่อไปทีต้่องค�านงึถงึคอือะไร ตดิตามต่อไปใน
ฉบับหน้านะครับ




